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La Bonanova Summer League és una lliga d’estiu de bàsquet en format 5c5 que organitza el Poliesportiu La

Salle, tant per categories femenines com masculines, amb la voluntat d’oferir un entorn de competició on

imperi el fair play.

INFORMACIÓ I NORMATIVA

- Els partits es disputaran a les instal·lacions del Poliesportiu La Salle (C/ Sant Joan de La Salle, 20.

08022 Barcelona) de dilluns a dijous en horari de 18 a 22h des del dia 5 i fins al 29 de juliol.

- Hi haurà quatre categories masculines i quatre femenines:

o Categoria cadet: nascuts/des els anys 2005 i 2006

o Categoria junior: nascuts/des els anys 2003 i 2004

o Categoria sènior: nascuts/des a fins l’any 2002 (inclòs) i amb llicència federativa

o Categoria amateur: nascuts/des a fins l’any 2002 (inclòs) i sense llicència federativa

- Cada equip ha de comptar amb un mínim de 8 jugadors/es i un màxim de 12

- El sistema de competició es decidirà un cop es conegui el nombre total d’equips inscrits per

categoria garantint, mínim, 6 partits més una fase final.

- Un equip es considera formalment inscrit quan ha completat el formulari d’inscripció, ha entregat la

documentació requerida al correu electrònic bonanovasummerleague@gmail.com i ha realitzat el

pagament. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada de tots els tràmits (formulari,

documentació i pagament)

- El preu d’inscripció per a cada jugador/a és de 50€, i inclou

o Participació als partits de la Lliga d’estiu

o Samarreta reversible de joc

o Accés al Poliesportiu La Salle (gimnàs, musculació, piscina, cardio...) durant el mes de juliol.

o Assegurança mèdica

- Per a participar, cada jugador/a haurà de completar el formulari, realitzar el pagament i enviar el

seu DNI escanejat via correu electrònic a bonanovasummerleague@gmail.com, com a procés

verificador de l’identitat de la persona especificada en el formulari.

- Cada partit comptarà amb un àrbitre i un taula. Els partits es regiran pel Reglament Oficial de

Basquetbol, exceptuant

o La durada dels períodes serà de 12’ a temps corregut.

https://forms.gle/cPrxGcpPVvzzwRhx9
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o En cas d’empat, es decidirà l’equip guanyador mitjançant el llançament de tres tirs lliures a

càrrec de tres jugadors/es de cada equip. L’equip guanyador en aquesta sèrie de tirs lliures

serà qui guanyarà el partit, sumant un punt més al tempteig final i establint-ho com a

resultat final.

o El temps entre períodes serà sempre d’1’

- En cap cas es poden ajornar partits i la no presència d’un equip o el retard de més de 10’ respecte

l’hora d’inici del partit provocarà la perduda del mateix per part de l’equip infractor.

- En la disputa de partits, serà obligatori dur la samarreta reversible. L’equip local decidirà amb quin

color juga com a local i el visitant haurà de lluir el color contrari.

- A https://www.poliesportiulasalle.com/bonanovasummerleague21 es penjarà tota la informació

relativa a la Bonanova Summer League

- La Direcció de la Lliga d’estiu es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte de la Lliga per causes

de força major així com decidir expulsar jugadors/es que, segons es consideri, malmeten la imatge i

el bon funcionament de l’activitat.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

La inscripció és per jugador/a i per a inscriure’s cal seguir els següents passos

1. Complementar el formulari degudament

2. Rebreu un correu electrònic de confirmació on s’indicarà l’import, el número de compte on realitzar

l’ingrés i la documentació a enviar.

3. Realitzar la transferència bancària

4. Enviar la documentació requerida.

https://www.poliesportiulasalle.com/bonanovasummerleague21

